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Declarația de confidențialitate Deloitte 

CE pentru Clienți  

Notă: Informațiile de mai jos se aplică și prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul 

relațiilor cu furnizori, contractori și subcontractori. 

 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în relația cu clienții:  

Definiții 

 

“Deloitte” se referă una sau mai multe Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o societate 

comercială britanică cu răspundere limitată de garanții („DTTL”), firmele sale membre și 

filialele și afiliații acestora. DTTL și fiecare din firmele membre sunt entități separate și 

independente din punct de vedere legal. DTTL (denumit și "Deloitte Global") nu oferă 

servicii clienților. 

 

“Deloitte Central Europe (Deloitte CE)” este organizația regională de entități organizate sub 

umbrela Deloitte Central Europe Holdings Limited, firmă membră din Europa Centrală a 

DTTL. Serviciile sunt prestate de filialele și afiliații Deloitte Central Europe Holdings Limited 

care sunt persoane juridice distincte și independente din punct de vedere legal.  

 

 „Operator” înseamnă operator sau operator de date cu caracter personal (așa cum  este 

definit în legislația privind protecția datelor).  

 

„Persoana împuternicită” înseamna persoana împuternicită pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal sau persoana împuternicită (așa cum este definită în legislația privind 

protecția datelor).  

 

„Legislația privind protecția datelor” înseamnă legislația următoare în măsura în care 

aplicabilă din când în când: (a) legile naționale care transpun Directiva privind Protecția 

Datelor (95/46/EC) și Directiva privind Confidențialitatea și Comunicările Electronice 

(2002/58/EC) ; (b) RGDP ; și (c) orice lege națională privind confidențialitatea.  

 

„RGDP” înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor (EU) (2016/679).  

 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal (așa cum sunt 

definite în legislația privind protecția datelor) prelucrate în legătură cu sau ca parte a 

Serviciilor.  

 

 „Destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt 

organism către care sunt divulgate date cu caracter personal (așa cum este definit în 

continuare în Legislația privind Protecția Datelor). 

 

Datele cu caracter personal furnizate de clienții Deloitte CE (“clienții”) sau obținute în mod 

direct de la  membrii personalului sau reprezențanți sunt prelucrate de entitatea Deloitte 

CE aflată într-o relație contractuală cu respectivul client, în scopul sau în legătură cu 

următoarele: 

(i) prestarea de servicii în conformitate cu respectivul contract încheiat cu clientul;  

(ii) respectarea cerințelor legale, de reglementare sau profesionale aplicabile;  

(iii) abordarea cererilor și comunicărilor ale autorităților competente;  

(iv) administrarea contractelor, contabilitatea financiară, conformitatea internă și 

analiza riscului, precum și în scopurile relației cu clientul;  

(v) utilizarea sistemelor și aplicațiilor (găzduite sau interne) pentru tehnologia 

informației și servicii de sisteme informatice (email/arhivare și altele similare) –

poate include aplicații de găzduire cloud, cu condiția ca securitatea datelor și 
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obligațiile privind transferul de date stabilite de legislația privind protecția 

datelor sunt îndeplinite.    

( “Scopurile”). 

Datele cu caracter personal pot include date privind reprezentanții clientului, personalul, 

membrii echipei de proiect, furnizori și contractori  (“titularii datelor cu caracter personal”), 

precum și datele cu caracter personal incluse în informațiile obținute în legătură cu 

contractul.  

Operator: 

 

Operatorul este, în principal, entitatea Deloitte CE care este parte la contractul cu clientul.  

 

Pentru scopurile indicate mai sus, datele cu caracter personal pot fi divulgate/transferate 

către și prelucrate de următorii destinatari ai datelor cu caracter personal:  

Grup de entități Deloitte:   

 

În conformitate cu Scopurile menționate mai sus și în măsura necesară pentru prestarea 

Serviciilor, datele cu caracter personal pot fi divulgate către un alt operator în cadrul 

grupului de companii Deloitte (http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-

office-directory.html)  

 

Dacă transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal (inclusiv în teritoriile în afara 

Uniunii Europene) este de asemenea necesar, (entitatea Deloitte va acționa ca un alt 

Operator) atunci transferul se va realiza numai în cazul în care obligațiile pentru asemenea 

transferuri prevăzute de legislația privind protecția datelor sunt îndeplinite.  

 

Persoana împuternicită: 

 

Următoarele persoane împuternicite prelucrează date cu caracter personal în numele 

Operatorului  în conformitate cu Scopurile: 

 

Subcontractorii (aprobați de client în contract sau altfel)   

 

Furnizorii de servicii standard Deloitte CE:  

 

Furnizorii de servicii din UE: 

4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapesta, 1111, Ungaria 

Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, Londre, EC4A 3DW, Regatul Unit 

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praga 4 – Lhotka, Republica Cehă 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 

1068 Budapesta, Ungaria 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varșovia, Polonia 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praga 8, Republica 

Cehă  

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praga 8, Republica Cehă 

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londra, Regatul 

Unit 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praga 9, Republica Cehă 

MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles, Belgia 

SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Polonia 

 

Furnizorii de servicii non-UE: 

Deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal include un transfer în afara Uniunii 

Europene (UE), toate entitățile de mai jos au încheiat Clauzele Contractuale Standard cu 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
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entitatea Deloitte cu care clientul are o relație contractuală, asigurându-se astfel un nivel 

adecvat al protecției datelor cu caracter personal conform cerințelor legislației privind 

protecția datelor.  

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 

14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, 

India 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, SUA (Applies to Tax and 

GES services only)  

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, 

SUA 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SUA 

 

Operatorul (operatorii) de date cu caracter personal și persoana împuternicită (persoanele 

împuternicite) vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale în 

conformitate cu standardele acceptate de industrie pentru a proteja și asigura 

confidențialitatea, integritatea sau accesibilitatea datelor  cu caracter personal prelucrate. 

Măsurile de protecție vor preveni utilizarea neautorizată a sau accessul neautorizat la 

datele cu caracter personal sau pentru a preveni o încălcare a securității datelor cu caracter 

personal (incident de securitate) în conformitate cu instrucțiunile, politicile Deloitte CE și 

Legislația privind Protecția Datelor. Entitățile Deloitte CE care prelucrează datele clienților 

sunt certificate ISO 27001.  (ISO/IEC 27001 Information security management). 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru prestarea de servicii în cadrul 

contractului.   

 

Persoanele fizice (titularii datelor cu caracter personal) au dreptul de a cere accesul la 

datele lor cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea datelor lor cu caracter personal 

sau de a restricționa prelucrarea lor sau a obiecta la prelucrarea acestora, precum și dreptul 

la portabilitatea datelor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi aplicate prin 

trimiterea unei cererii prin email către operatul de date: CEprivacy@deloitte.com  

 

 

Persoanele fizice pot adresa întrebări privind colectarea datelor cu caracter personal și 

prelucrarea lor în cadrul Deloitte CE la adresa sus-meționată. Ei au dreptul de a depune o 

plângere la o autoritate de supraveghere în țara lor de reședință în cazul în care consideră 

că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la aceștia încalcă legislația privind 

protecția datelor.   

 

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
mailto:CEprivacy@deloitte.com

